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Ban Biên Tập: Hiện nay đại dịch Coronavirus đang lan tràn khắp Thế Giới gây nguy hiểm cho
toàn cầu. Là tín đồ Đạo Cao Đài, trong tình trạng dịch Coronavirus đang lan tràn chúng ta sẻ phải
làm gì?

Trước sự đe dọa của coronavirus và nỗi lo âu của mọi người trên toàn cầu, chúng tôi xin đăng tải
dưới đây Bức Tâm Thư của Ban Thế Đạo Hải Ngoại kính gởi đến Quý Chức Sắc, Chức Việc trong
các Thánh Thất, Quý Chức Sắc Chức Việc trong các Ban Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu, Cơ Sở
Phước Thiện, Quý Huynh Tỷ Đệ Muội trong Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại, và Quý Đồng
Đạo và Thân Hữu
Trân trọng

Đại dịch Coronavirus (hay Covid-19)
Đang Lan Tràn Khắp Thế Giới
Kính gởi:
*- Quý Chức Sắc Ban Thế Đạo.
*- Quý Chức Sắc, Chức Việc BTS trong các Thánh Thất, các Cơ Sở Hành Chánh Đạo.
*- Quý Chức Sắc, Chức Việc trong các Ban Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu, Cơ Sở Phước Thiện.
*- Quý Huynh Tỷ Đệ Muội trong Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại.
*- Quý Đồng Đạo và Thân hữu,
Thưa quý vị,
Đại dịch Coronavirus (Covid-19) ngày qua ngày đang trở thành mối đe dọa trên toàn cầu, nó không
chỉ là nỗi lo âu của một quốc gia, mà là sự hoành hành với tiếng kêu cứu của toàn nhân loại trên thế
giới không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo.
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Tại Hoa Kỳ, theo thống kê của Johns Hopkins University Medecine , Coronavirus Resource Center
Data (ngày 19/3/2020), trên toàn thế giới có hơn 220,000 người bị nhiểm “Coronavirus” (positive
test), 9,100 người chết, và 84,000 người được chửa trị hồi phục. Riêng ở Hoa kỳ, dịch Virus Corona
đã lan tràn đến 50 tiểu bang, trên 9,400 người bị nhiểm “Coronavirus” và trên 150 người chết. Các
con số nầy đang tiếp tục tăng lên (nhanh) hàng giờ.
Tổ chức Y Tế Thế Giới viết tắt là WHO (World Health Organization) hoặc OMS (tiếng Pháp:
Organisation Mondiale de la Santé) là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, WHO (OMS) đóng vai
trò điều hành các vấn đề sức khỏe và y tế cộng đồng quốc tế, đứng ra để giải quyết những vấn đề
cấp bách về sức khỏe và trong đó dịch bệnh bao gồm các bệnh truyền nhiễm, gần đây là Đại dịch
Coronavirus hay Covid-19.
Theo sự dự đoán của các nhà khoa học, dịch Coronavirus đang tiếp tục lây lan rất nhanh trên thế
giới. Các nhà khảo cứu về “vi trùng” đang tận lực tìm “thuốc chủng” để ngăn chận sự lan tràn của
dịch Coronavirus này. Cho đến ngày hôm nay, chưa có thuốc chủng (vaccine) để phòng ngừa. Thí
nghiệm về “thuốc phòng chủng Coronavirus” đang trong giai đoạn nghiên cứu và khai triển.
Để đề phòng truyền nhiểm của Coronavirus, các Cơ Quan Y Tế (xin đọc chi tiết các tài liệu về
Coronavirus hiện có trên mạng lưới toàn cầu) tiếp tục khuyến cáo các biện pháp dự phòng cá nhân,
tránh tiếp xúc với người đang bị viêm phổi/viêm đường hô hấp, thường xuyên rửa tay sạch, trong
trường hợp bắt buộc tiếp xúc với người có ho, hắt hơi nên đứng hay ngồi song song thay vì đối diện
và khoảng cách tối thiểu là 2m (6 feet), mang “mặt nạ che mủi và miệng khi ra ngoài…
Nếu là người bệnh, hãy ở nhà và tránh đám đông, tránh tiếp xúc với những người khác. Che miệng
và mũi khi ho hay hắt hơi. Khử trùng các vật dụng và bề mặt đồ dùng bạn chạm vào để tránh lây
bệnh cho người.
Là tín đồ Đạo Cao Đài, trong tình trạng dịch Coronavirus đang lan tràn chúng ta sẻ phải làm gì?
Theo luật Thương Yêu của Đức Chí Tôn, chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức
Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban Hồng Ân cho toàn nhân loại, các nhà khảo cứu sớm tìm
được “thuốc chủng” để thế giới cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nầy.
Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp ngày 15-08-Nhâm Thìn (1952) dạy: “Qua chỉ cho mấy em một Bí
Pháp là khi nào các em quá thống khổ quá đau đớn tâm hồn, mấy em đừng vội sầu thảm, các em
quỳ xuống giữa không trung các em cầu nguyện với Bà Mẹ Thiêng Liêng (Đức Phật Mẫu) một lời
cầu nguyện. Bần đạo quả quyết rằng: Bà chẳng hề khi nào từ chối cùng mấy em. Qua thử nghiệm
rồi . . .”
Một lời cầu nguyện chân thành tha thiết sẽ động viên được hai nguồn thần lực, một từ bên kia cõi
ý thức, một từ bên trong cõi tâm thức, tương tác với nhau. Ngay trong khi dạy về chấp bút Đức Chí
Tôn đã nói rằng: “… Một phần của con, một phần của Thầy hiệp nhứt, mới thấu đáo Càn Khôn tinh
thông vạn vật”. (TNHT-Q1)
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Tất cả những lời dạy trên, cho chúng ta tin tưởng rằng, khi một người có lòng kỉnh thành với một
đức tin mạnh mẽ trong lúc cầu nguyên tức là lúc vận hành diêu động khối thần lực mạnh mẽ hợp
nhứt giữa Trời và Người “Thiên Nhân Hiệp Nhất”.
Bí quyết trong phép cầu nguyện là phải thành ý, chánh tâm, có đức tin mạnh mẽ, thần trí phải
thật yên tĩnh và lập lại nhiều lần lời cầu nguyện nhiều lần.
Tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng làm cho nhiều nhóm người phải sống cách ly vì có sự
lo sợ liên quan đến việc Coronarirus. Song bên cạnh đó vẫn có nhiều tổ chức đã quảng đại, chung
tay nhau chống dịch bệnh, các tín hữu của các tôn giáo bắt đầu Cầu Nguyện, đọc Kinh, ăn chay, hy
sinh để cầu nguyện cho dịch bệnh…
Vậy thì, chúng ta, các tín đồ Cao Đài, hãy cùng với các nạn nhân đang nhiễm Coronavirus và
toàn thể cộng đồng nhân loại, xin thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng
Thiêng Liêng che chở, thương xót, hướng dẩn ban Hồng Ân cho các bệnh nhân, để họ không phải
sống trong cảnh thất vọng, sầu khổ, và xin cho tất cả nhân loại cũng biết nhận ra, để biết sống cảm
thông với nhau hơn, các nhà khoa học cùng nhau hết sức nỗ lực chiến đấu với dịch bệnh Coronavirus nầy.
Giữa cảnh biết bao phiền muộn của dịch bệnh gây bởi Coronavirus, chúng ta vẫn hy vọng tương
lai sẽ tốt đẹp hơn, niềm hy vọng đó không chỉ dựa vào sự cố gắng nỗ lực mỗi ngày của con người,
mà còn dựa vào lòng thương xót, yêu thương mà “đối với con người thì không thể, nhưng đối với
Thượng Đế, các Đấng Thiêng Liêng thì không có gì là không thể”.
Xin thành tâm cầu nguyện Ơn Trên ban Đức Tin và Hồng Ân đến toàn nhân loại.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Ngày 19-03-2020
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
Tòa Thánh Tây Ninh
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Dịch Corona Virus Wuhan – Radio AM900 Houston
Phỏng vấn TS Mai Thanh Truyết
"Trong mầu đen, có mầu trắng - Trong sai trái, có cái
đúng - Trong bóng tối, có ánh sáng - Trong mù lòa,
cót ầm nhìn" (In the black, there is some white. In the
wrong, there is some right. In the dark, there is some
light. In the blind, there is some sight). Abhinyana
(1946 – 2008) - Thầy Phật giáo người Úc.
Hiện nay, vấn đề nóng bỏng mà mọi người đều quan tâm, đó là nạn dịch Corona virus hay COVID-19, nhất là nó đã lây lan sang Hoa Kỳ, và tính đến nay đã có 5 người nhiễm bệnh ở tiểu bang
Texas củachúng ta. Điều này khiến cư dân tại Hoa Kỳ nói chung, và tại Texas nói riêng, đang quan
tâm tới việc phải làm sao để mình tránh bị nhiễm.
1) Thưa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Anh đã nghiên cứu và có những bài viết liên quan đến nạn dịch
này, xin Anh cho Quý thính giả của Đài phương cách tương đối an toàn và bảo đảm để tránh bị
nhiễm bệnh.
Thưa anh Kết,
Thưa Quý thình giả đài Saigon 900AM Houston,
Từ hơn 2 tháng nay câu chuyện Coronavirus, hay
nCovi-19, hay Covid-19 đã chiếm hấu hết tin tức
hàng ngày trên mạng, trên báo chí, và các hảng thông
tấn quốc tế. Những tin tức cập nhựt cho chúng ta
quán hiều dữ kiện, trong đó cũng có không ít những
dữ kiện không chính xác. Cho nên việc sàn lọc cần
phải kỹ lưỡng. Trả lời câu hỏi của anh, tôi xin lược ra
đây một số lời khuyên căn bản của CDC Hoa kỳ trong việc phòng bị bịnh dịch pneumonia do con
virus corona nầy ở Vũ Hán như sau:
• Mặc dầu số bệnh toàn cầu Covid-19 tính đến ngày 6/3/2020 là: trên100.307 trường hợp và số tử
vong khoảng ít nhất 3.480, CDC cho biết các phòng nghiên cứu gặp rất nhiều khó khăn trong việc
có được mẫu chính xác của virus Covid-9 và cấy nó để nghiên cứu.
• Và sáng 10/3, thống kê cho biết như sau: Ca nhiễm: 117,625 - Tử vong: 4,200 - Hồi phục: 64,778
• Hoa Kỳ: Ca nhiểm 754 - Tử vong 23 - Hồi phục 9
Bảng thống kê ngày 6-3 cho chúng ta thấy số nạn nhân ở môt vài quốc gia khác ngoài Trung cộng:
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Covid-9 có thể bám trên quần áo, quả nắm cửa, điện thoại…đại để là các vật dụng kim loại,
plastic, gỗ, giầy, da, v.v…
• Chúng có thể sinh tồn ngoài không khí trong khoảng 9-10 ngày, và trong khoảng thời gian nầy
nó có thể gây ra lây bịnh;
• Khi đi ra ngoài trời (tiếp xúc với không khí) có người bị bịnh ho hay hắt hơi “thải ra” nCovid-19
bay lơ lững khoảng 1 đến 2 thước và sau đó có thể bám vào các đồ vật chung quanh;
Hiện nay, chúng ta chưa chắc chắn vì sao con
CoVi -19 xâm nhập vào cơ thể người như thế
nào? Dường như có người dễ nhiễm bệnh
và có người rất khó nhiễm bệnh. Có một giả
thuyết là trong cơ thể phải có một loại protein
nào đó giúp cho coronavirus dễ xâm nhập hơn
vào tế bào để gây bệnh;
• Khi bạn đã tiếp xúc với CoV-9 thì hoặc hít
phải vi khuẩn hay phải từ tay sờ vào miệng,
mũi, mắt thì mới bị lây bệnh;
• Các thuốc sát trùng như alcohol, sodium
hydrochloride, hydrogen peroxyde đều giết
được CoV-9.
• Cho đến hiện nay, tỷ lệ tử vong trên toàn thế giới được ước tính vào khoảng 0,2-0,4% (SARS có
tỷ lệ tử vong 2%). Theo Robert Koch Instituttại Berlin thìcác con số thống kê do TC công bố không
chính xác vì lẽ tính che đậy hay thổi phồng tùy theo “chính sách” của đảng.
2)Thưa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, chuyện bị cảm, cúm, ho hen cả tuần lễ là chuyện tương đối bình
thường chẳng mấy ai thoát khỏi. Nhưng hiện nay, việc bị nhiễm virus corona là chuyện có thể xảy
đến cho mỗi người chúng ta. Vấn đề khiến chúng ta phải lo âu khi có triệu chứng cảm, cúm, ho hen,
chúng ta không biết được đó chỉ là cảm cúm thường, hay đã bị nhiễm virus corona rồi. Anh có cách
nào phân biệt được 2 loại bệnh đó không?
Có thể nói những điểm khác biệt hiện nay giữa Sars và Covid-19 là cung cách và quy mô lây lan.
Nếu trước đây Sars chỉ hoành hành ở một số ít quốc gia, đặc biệt ở Châu Á, cũng như ở Canada
và vài nước ở châu Đại Dương, thì hiện nay, với dịch Covid-19, theo bà Sylvie Briand thuộc Tổ
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Chức Y Tế Thế Giới: hiện nay có trên 80 quốc gia và trong tương lai sẽ “Không một nước nào có
thể tránh khỏi”.
Thưa anh, bịnh Cúm, hay còn gọi là cảm cúm, là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do các virus
cúm gây ra. Bệnh bắt đầu đột ngột và thường kéo dài 7 đến 10 ngày. Hầu hết mọi người bình phục
hoàn toàn. Tuy nhiên đối với người già, trẻ nhỏ và người có hệ miễn dịch yếu, cúm có thể chuyển
biến nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong do các biến chứng. Ngoài ra, hiện nay các loại virus
cúm nguy hiểm, có khả năng lây lan rộng, đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn như H5N1, H1N1,
H7N9…
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm có khoảng 10 – 15% dân số mắc bệnh
cúm, tỷ lệ tử vong do cúm ước tính khoảng 250.000 –
500.000 người. Năm 2009 dịch cúm A/H1N1 tại nhiều
nước trong đó có Việt Nam làm hàng trăm người tử
vong. Mùa của dịch cúm thường là vào mùa thu và mùa
đông. Năm 2019 dịch cúm mùa Đông ở Mỹ làm cho
hơn 37.000 người tử vong.Trung bình hàng năm dịch
cúm ở Hoa Kỳ gây tử vong trung bình từ 20.000 đến
80.000.
Cảm cúm, cảm lạnh là bệnh khá phổ biến, đặc biệt khi
thời tiết thay đổi hay giao mùa. Tuy nhiên gần đây, sự
bùng phát dịch bệnh viêm phổi cấp tính do virus corona
gây ra với những triệu chứng ban đầu không mấy khác
biệt với bệnh cảm cúm và cảm lạnh thông thường nên
khiến nhiều người dễ nhầm lẫn...
Virus Corona là một họ virus gồm nhiều loại, được phát hiện ở cả người và động vật. Từ bệnh cảm
cúm thông thường cho đến các bệnh nghiêm trọng như Hội chứng Hô hấpTrung Đông (MERS) và
Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) đều do chủng virus Corona gây ra.
Triệu chứng coronavirus 2019 gây bệnh viêm phổi cấp tính thường giống với các bệnh về đường hô
hấp khác, một số đối tượng có thể trở nên bị nặng hơn khi nhiễm virus này, bao gồm người caotuổi
và những người đã từng có bịnh sẳn hoặc bị suy giảm hệ thống miễn dịch.
Virus corona Vũ Hán lây truyền từ người sang người thông qua việc tiếp xúc trực tiếp hoặc gián
tiếp với dịch cơ thể củangười bệnh. Ho, hắt hơi hoặc bắt tay có thể khiến những người xung quanh
bị phơi nhiễm hay không còn tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus. Bạn cũng có thể bị
lây nhiễm virus này nếu chạm tay vào vật dụng mà người bệnh đã chạm vào rồi đưa lên mũi, mắt,
miệng.
3)Thưa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, trước đại dịch này, điều khiến cho người Việt hải ngoại rất lo
lắng cho người dânViệt Nam ở trong nước, đó là nhà cầm quyền CSVN vẫn cho dânTrung Quốc tự
do tràn vàoViệt Nam. Như vậy, số người bị nhiễm virus Corona chắc chắn rất lớn. Vậy thì Anh có
tin được những con số người bị nhiễm virus Corona mà nhà cầm quyền CSVN tuyên bố lại íthơn
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rất nhiều so với những quốc gia đóng cửa biên giới ngay khi Trung Quốc công nhận dịch đã lây lan
không kiểm soát được?

Thưa anh,
Như đã biết cũng như là một quán tính cố hữu, CSBV luôn luôn che đấu và che đậy những gì đã
xảy ra cho dân tộc. những gì có lợi cho tuyên truyền thì được thổi phồng quá trớn. Những chuyện
gì có hại cho uy tín của Đảng thì bị ém nhẹm. Nếu ém nhẹm cho đến khi không thể ém nhẹm được
thì chỉ công bố với những con số thống kê tối thiểu. Và trường hợp viêm phổi Corina ở VN cũng
không là một ngoại lệ.
Làm sao tin được khi trường hợp đầu tiên bị nhiễm corona là hai cha con người tàu ngày 22/1 ở bịnh
viện Chợ Rẩy do BS Võ Hạnh, người trực ban tối hôm đó tiếp nhận công bố. Và cho đến ngày 25/2,
hơn một tháng sau, Việt Nam tuyên bố chỉ có 16 trường hợp bị nhiễm và đã được chữa lành do BT
Bộ Y tế Vũ Đức Nam rầm rộ công bố. Trong lúc đó, các cửa biên giới và phi trường đều rộng mở
tiếp nhận người Tàu từ Bắc chí Nam và lượng người Tàu tràn lan qua Việt Nam qua đường biên giới
hay đường hàng không đến khắp các nẽo đường Việt Nam từ Lạng Sơn cho đến Cà Mau…
Làm sao mà tin được khi vừa tuyên bố “hết sạch” viêm phổi ngày hôm trước mà ngày hôm sau 26/2,
UB Nhân dân Tp Nha Trang công bố những trường hợp dương tính Corina Vũ Hán mới và tuyên bố
tình trạng khẩn cấp toàn tỉnh! Tiếp theo sau đó là “cô lập” quận Vĩnh Phú ở Hà Nội. Và sau cùng
mới đây nhứt là hai khu phố Trúc Bạch và Ngũ Xá ở nội thành Hà Nội bị cách ly, gây ra cảnh dân
chúng ùn ùn tháo chạy.

Và gần đây nhứt, cũng lại chính Ông BT Y tế cho họp báo giữa khuya thông báo dịch lại tái phát
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do cháu ngoại của một cận thần của đảng là Nguyễn Mạnh Cầm, cựu BT Ngoại giao, tức Nguyễn
Hồng Nhung. Và Hồng Nhung chính là con của BT Bộ Kế hoạch và Tài nguyên Nguyễn Chí Dũng.
Câu chuyện “con cháu các cụ” bị tiếp nhiễm coronavirus Vũ Hán sẽ là một đề tài lớn trong những
ngàysắp tới.Và biết đâu BT Nguyễn Chí Dũng cũng đang là nạn nhân của Coronavirus mà “cơ chế”
chưa cho phép công bố? Và trong câu chuyện Nguyễn Hồng Nhung, có thể đây sẽ là một kịch bản
tuyệt vời của thái thú CSBV giúp TC đổ thừa là Coronavirus đã phát xuất từ…Âu châu?
Một lừa dối khác như câu chuyện dưới đây: “Chủ tịch hội đồng quản trị công ty điện gió Hương
Tân, Quảng Trị, tên Lê Thanh Hà là một trong bốn người ngồi cùng khoang máy bay có người bị
nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, ông Hà đã đánh tráo đưa nhân viên cấp dưới đi cách ly thay mình.
Truyền thông trong nước, vào ngày 9/3 dẫn lời
ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
tỉnh Quảng Trị cho biết ông Hà và 3 người khác
trong công ty điện gió P.Đ đáp chuyến bay VN
1547 từ Hà Nội về Huế, ngày 6/3. Điểm đến cuối
cùng của 4 người đều về huyện Hướng Hóa, tỉnh
QuảngTrị”.
Những sự kiện bưng bít đáng phỉ nhổ như đã nói
trên, dù đã như vậymà, ngày 4/3 vừa qua, ngay
sau khi câu chuyện Hồng Nhung nở rộ, chính Phó
Thủ tướngVũ Đức Đam còn trơ trẻn tuyên bố:“Dù
có nhiều ca nhiễm, dù con virus này ở đâu có đáng
sợ, nhưng mà với Việt Nam ta, chắc chắn là nó không làm gì được"…
Riêng cá nhân người được phỏng vấn đang chờ đợi những công bố không thểdấu diếm được trong
những ngày tới là Cty Chế xuất Tân Thuận, Saigon, nơi có trên 11 ngàn người Nam Hàn làm việc
và trên 5000 đã về quê Nam Hàn ăn Tết vào cuối tháng giêng vừa qua và đã trở lại Việt Nam.
Như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới cho nạn bùng phát dịch Vũ Hán cho Sài Gòn đây, thưa anh
NC Kết?
4)Thưa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, điều người ta lấy làm lạ là mộ đằng nhà cầm quyền CSVN cách
ly một cách khá triệt để những ngườ iđến Việt Nam từ Hàn Quốc, nhưng lại không cách ly tương tự
như vậy đối với những người đến từTrung Quốc. Theo Anh thì tại sao vậy?
Thưa anh, câu trả lời hết sức giản dị là đã là thái thú biết nói tiếng Việt rồi thì làm gì dám nói không
với “đàn anh TC” được? Biên giới Lào – Việt không có chuyện gì phải ầm ỹ mà tuyên bố đóng của
hoàn toàn. Còn biên giới 6 tỉnh phía Bắc với tên đường bằng tiếngTàu và chua tiếng Việt nhỏ phía
dưới như Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh có còn là tỉnh củaViệt
Nam đâu mà cần phải đóng cửa, thưa anh NCK và thưa Bà Con.
5)Thưa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Anh nhận định thế nào về cách hành xử của CSVN đối với nạn
dịch này như thế nào? Quan điểm hay cách nhìn vấn đề của họ thế nào mà họ lại hành xử như vậy?
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6)ThưaTiến sĩ Mai Thanh Truyết, với cách hành xử như vậy của nhà cầm quyền CSVN, thì Anh dự
đoán tương lai của Việt Nam sẽ ra sao?
Thưa anh,với cung cách hành xử của CSBV đối với nạn dịch Vũ Hán như đã nói trên, chắc chắn
không một người con dân Việt nào có thể đặt niềm tin nơi đảng CSBV trong bất cứ lãnh vực nào
ngày cả từ những ngày họ còn “lơ láo” bước vào thành phố Sài Gòn bỏ ngỏ với những cặp mắt ngơ
ngơ ngát ngát của những cậu bé bộ đội 16, 17 tuổi. Và cho đến nay, sau 45 năm cai trị đất nước, gia
tài của Quê Mẹ còn lại gì như chúng ta đã biết, đã nghe, và đã chứng kiến. Từ văn hóa, giáo dục,
kinh tế, và một đất nước đầy tài nguyên trước đây chỉ còn là một dãi đất khô cằn, bị hoang hóa, bị
bào mòn vì những kế hoạch phát triển thiếu khoa học và quá nhiều …điếu đóm!
Niềm tin của người dân không còn nữa. Một cơ chế chuyên chính vô sản lỗi thời nhằm áp đặt những
lề lối cai trị khắt khe lên không khác thời Trung cổ lên 98 triệu người dânViệt. Họ ngàyhôm nay
không còn là những người cộng sản nguyên thủy với lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà họ chính là
những “thái thú” cho TC vắt từng giọt máu,giọt mồ hôi của người con Việt, phá nát cơ đồ của cha
ông để lại.
Còn anh hỏi, dự đoán tương lai dân tộc sẽ về đâu ư?
Bất cứ một người Việt bình thường nào cũng có thể trả lời câu hỏi trên rất gọn gàng. Chế độ càng
bưng bít thì sẽ có một ngày sẽ xì mạnh, sẽ bị nổ tung ra. Và chắc chắn vào ngày đó, BCT củng 200
UV TƯĐ cũng sẽ phải đi đoong mà thôi.
Không còn con đường nào khác cho người CSBV. Chắc chắn sẽ không có ngoại lệ đâu, thưa anh
Nguyễn Chính Kết.
7)Thưa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, thế còn tại Hoa Kỳ thì sao? Chúng ta có thể an tâm về cách đối
phó với nạn dịch này của chính phủ Hoa Kỳkhông? Anh có thể nói cho Quý thính giả biết phương
cách chống dịch lây lan của Hoa Kỳ thế nào không?
Thưa anh,
Theo thống kê mới nhất từ CDC và dữ liệu báo chí,
tính đến thời điểm hiện tại, trưa Chủ Nhật ngày 8
tháng 3, cả nước Mỹ đã có ít nhất 32 tiểu bang và
D.C. có người nhiễm Virus Corona.Riêng tại Houston có tất cả 12 trường hợp bị khám phá dương tính,
trong đó 6 ở vùng Harris County và 6 ở Fort Bend
County tính đến 6 PM ngày 9/3. Tất cả nạn nhân đều
là những du khách trở về trong chuyến du lịch trên
sông Nile ở Ai Cập. Và trên toàn quốc đã có tính đến
ngày 9/3,có 22 người chết trong đó 19 người ở nhà
dưỡng lão Life Care Center of Kirkland, WA, 2 ở
Florida, và 1 ở Cali.
TT Trump cũng vừa ký quyết nghị dành cho việc phòng ngừa, chữa trị, thuốc chủng ngừa, và

153		

Bản Tin Thế Đạo ngày 19-3-2020			

9				

nhiềubiện pháp cứu cấp với ngân sách là 8,3 tỷ US$. Hiện tại, 10/3 có 34 trong tổng số 53 người
già còn lại trong Life Care Center đang bị nhiễm. Chỉ xin cầu nguyện cho những người còn lại vì
họ không thể được gửi đi cách ly nơi khác!
Chính phủ HK qua Bộ Quốc phòng và CDC có những nhận định như dưới đây:
•Theo tin đưa ngày 01/3 của tạp chí Newsweek Hoa Kỳ, trong bản tóm tắt thông tin tình báo
hàng ngày của Tham mưu trưởng Liên quân ngày 27/2, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cảnh báo,
Covid-19 có thể sẽ lan rộng toàn thế giới trong vòng 30 ngày tới và trở thành ‘đại dịch toàn cầu’.
Trung tâmTình báo Y tế Quốc gia (National Center for Medical Intelligence) cũng đã đưa ra một
cảnh báo nguy cơ đại dịch.
•Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói với Newsweek rằng, cụm từ “đại dịch”
(pandemic) được sử dụng trong các bản tóm tắt tình báo dùng để mô tả “tình hình dịch bệnh bùng
phát toàn cầu” , trong khi cụm từ “dịch bệnh” (epidemic) có nghĩa là dịch bệnh chỉ giới hạn ở một
quốc gia.
•Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết trong “đại dịch”, một
lượng lớn dân số ở nhiều quốc gia và thậm chí là các châu lục khác sẽ bị ảnh hưởng.
•Cần nhắc lại, ngay từ ban đầu khi dịch bùng phát tại Vũ Hán nhà cầm quyền gọi ngay là "viêm phổi
Vũ Hán" (pneumonia Wuhan). Thế rồi... sau đó bỗng đổi tên là "Corona virus" rồi "nCoV-2" và trở
thành "COVID-19" do WHO đổi tên.
•Ngày 6/3/2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi phát biểu trên Fox News và CNBC, đã gọi:
"Vi khuẩn VŨ HÁN (Wuhan virus)". Và ngay cả khi nói về loại vi khuẩn là loại Corona thì cũng
phải rõ ràng nguồn gốc khởi đầu dịch bệnh: "Vi khuẩn corona VŨ HÁN" (Wuhan coronavirus).
•Theo Guardian, Tổng thống Trump gây sốc khi tuyên bố trên truyền hình rằng linh cảm của ông
không tin vào tỷ lệ tử vong 3,4% của dịch Covid-19 mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra. Ông
nói tiếp với người dẫn chương trình Sean Hannity của đài Fox qua điện thoại: ”Tôi nghĩ 3,4% thực
sự là một con số sai”
Như vậy, chúng ta thấy quan điểm của Hoa Ký qua nhận định chính xác đâu là nguyên nhân gây ra
dịch và đưa ra kế hoạch cụ thể để chận đứng, kiểm soát, chữa trị, ngăn ngừa dịch tái diễn và nhứt
là công bố một ngân khoản kếch xù cho việc nghiên cứu và sản xuất thuốc chủng ngừa dịch corona
Vũ Hán.
8) Thưa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, giả như chính chúng ta bị nhiễm virus Corona, thì chúng ta phải
làm gì để điều trị và để tránh lây lan cho người khác?
Thưa anh,như đã nói ở phần đầu, những bước dưới đây do CDC và các cơ quan Y tế địa phương,
tôi xin được tóm tắt vài cách để phòng bịnh như sau:
• Nên tránh bắt tay nhau, hay ôm lấy nhau khi gặp gỡ;
• Nên tránh ra đám đông nếu không thực sự cần thiết;
• Không nên đứng quá gần một người lạ mặt;
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• Rửa tay sau khi tiếp xúc với đám đông;
• Sau khi tiếp xúc với một môi trường khả nghi, nên giặt quần áo ngay và xấy nóng kỹ lưỡng;
• Tránh rờ tay lên mặt, miệng, mũi, mắt…sau khi tiếp xúc với một người khả nghi;
• Đeo khẩu trang thích hợp khi đi ra đường hay vào đám đông trong vùng không an toàn;
• Vấn đề đi thăm bịnh (bất cứ bịnh gi) cần nên chấm dứt trong giai đoạn nầy.
Rất mong những đề nghị trên được Bà Con lưu ý, nhứt
là khi đến những nơi có người bị nhiễm và có dương tính ở
Houston nầy.
Nên nhớ, Coronavirus có thời gian ủ bịnh là khoảng 9-10 ngày,
do đó trong thời gian nầy cần phải lưu ý đến các triệu chứng
của việc nóng sốt, ho khi giao tiếp với người chung quanh.
Điều nầy cũng tránh cho chúng ta sác xuất bị nhiễm một phần
nào.
Giữ cho hệ miễn nhiễm mạnh cũng là một yếu tố cần thiết cho việc phòng bịnh. Cho đến nay, chưa
có con số nạn nhận nào là trẻ em hết. Lý do là hệ miễn nhiễm của trẻ em từ 1 đến 10 tuổi có nhiều tế
bào bạch huyết cầu NK-cellvà T-cell có sức đề kháng với virus Vũ Hán cao. Và cũng nên nhớ, bịnh
viêm phổi do Coronavirus làm cho cơ thể nóng sốt và mất nước. Vì vậy biện pháp giảm nhiệt đầu
tiên là cho vô “nước biển có chứa 0.85% muối sodium chloride (NaCl) là rất cần thiết lúc ban đầu
dù hiện tại, có thể nói cả thế giới đang đối đầu với một dịch bịnh nguy hiễm và hung hãn hơn những
dịch bịnh trong quá khứ như SARS, H5N1, MERS v.v…
Tuy nhiên, sống là hy vọng, một tin vui từ Do Thái là Ông TGĐ Cty Bào chế Dược phẩm
Migal, David Zigdon vừa tuyên bố là vào ngày 15/3 sẽ bắt đầu sản xuất thuốc ngừa dịch
Coronavirus Vũ Hán dưới tên n RNA-1273 có đủ để cung cấp cho nhiều quốc gia đang bị nhiễm.
Hy vọng những tin tức trên sẽ giúp cho bà con vững tin hơn và bình tĩnh khi đối mặt với dịch bịnh
viêm phổi Vũ Hán.
9) Xin anh cho vài lời kết thúc cho câu chuyện về coronavirus Vũ Hán hôm nay.
Thưa anh NCK và Thưa Quý Bà Con,
Vào những năm 1970, một nhà khí tượng học người Mỹ tên là Lorentz (Lorenz, Edward
Norton) đã diễn giải về hệ thống thời tiết rằng con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn bão
lớn ở Texas. Hiện nay, tình trạng bùng phát và lây lan của dịch bệnh ‘viêm phổi ở Vũ Hán’ cũng
đang phản ánh dạng “hiệu ứng cánh bướm” này: một bệnh dịch, kéo theo khủng hoảng kinh tế, gây
bất ổn chính trị làm người dân phẫn nộ… có thể làm sụp đổ chế độ Đảng Cộng sản Trung Hoa và
làm thay đổi lịch sử của nước Tàu.
Thưa Bà Con,
Giữa lúc cơn dịch vẫn còn đang tiếp diễn, một số cty sản xuất ở Chiết Giang và Bắc Kinh vẫn cố
tạo hình ảnh hoạt động và đang sản xuất điều hòa như chỉ tiêu đã định như tin tứcsau đây trên báo
chí của TC, vì dữ liệu tiêu thụ điện thường được xem là thước đo cho tỷ lệ doanh nghiệp trở lại hoạt
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động khi các tỉnh báo cáo lên chính quyền trung ương ở Bắc Kinh và công chúng. Chính vì chịu áp
lực hoàn thành chỉ tiêu sau thời gian nghỉ dài vì virus corona, các công ty đã ngụy tạo mức tiêu thụ
điện, tiêu chí dùng để chứng minh cho hoạt động sản xuất.
Một số doanh nghiệp và quan chức địa phương đang ngụy
tạo mức tiêu thụ điện và các số liệu khác để đáp ứng các
chỉ tiêu sau khi trở lại làm việc, giữa lúc sự lây lan của virus corona chủng mới ở Trung Cộng đang giảm tốc, điều tra
của Caixin cho hay. Cùng với việc số ca Covid-19, bệnh do
virus gây ra, giảm xuống (?) trong những tuần gần đây tại
Trung Cộng, chính quyền địa phương ở các khu vực ít bị ảnh
hưởng đã kêu gọi các văn phòng và nhà máy trở lại làm việc,
thường là bằng cách giao mục tiêu cụ thể cho quan chức cấp quận huyện.
Họ đã tìm cách gian lận bằng cách “Làm cho điện sáng, máy chạy cả ngày dù không có người”.
hoặc “Mở đèn và điều hòa không khí cả ngày dù trong các văn phòng không người”, hoặc “Bật thiết
bị, làm giả bảng chấm công và thậm chí hướng dẫn công nhân nhà máy nói dối thanh tra”. Tất cả
chỉ là một số cách mà các công ty áp dụng để có được thống kê "màu hồng" cho chính quyền địa
phương báo cáo lên trên.
Nhà máy vận hành đôi khi được báo cáo lên đến 98% ở một số công ty, nhưng ngoài đường xá vẫn
không thấy một bóng người hay xe cộ qua lại. Đó là một nghịch lý hiện tại của XHCN TC.
Thưa Bà Con,
Có thể nói câu chuyện về dịch cúm do siêu vi khuẩn Corona Vũ
Hán hiện đang làm chấn động toàn cầu. Nguyên do vì đâu hiện chưa
có câu trả lời rốt ráo. Nhưng nếu quan sát kỹ về một số hiện tượng
và căn cứ theo thuyết âm mưu, có lẽ chúng ta có thể hình dung được
một vài dữ kiện dưới đây cho phép chúng ta có thể kết luận đây là
một âm mưu của TC nhằm hủy diệt HK bằng chiến tranh vi sinh
học:
• Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là “Tại sao TC phải che giấu sự thật
về đại dịch virus corona và mua chuộc tổ chức y tế thế giới WHO
để bưng bít thông tin và đổi tên từ coronavirus Wuhan ra Covid-19?
•Phải chăng là để tránh nguyên quán của siêu vi Corona là Vũ Hán,
nhằm đánh lạc hướng tình báo trên thế giới. Ngay sau khi TC công bố dịch Viêm phổi coronavirus
thì ông Dany Shoham, một cựu nhân viên tình báo quân sự người Israel, chuyên gia về vũ khí sinh
học đã đưa ra nhận định trong một bài phỏng vấn với tờ Washington Times rằng "virus corona có
thể xuất phát từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, và thậm chí có liên quan đến các chương trình
nghiên cứu vũ khí sinh học của Tàu cộng".
•Với nhận định của ông Shoham và với việc bại lộ âm mưu tấn công Nước Mỹ bằng vũ khí sinh học
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của TC qua những công bố đầy vẽ ngạo mạn của một số ủy viện Bộ Chính trị trước đây, thì việc
bưng bít thông tin cũng như mua chuộc tổ chức y tế thế giới– WHO nhằm công bố hạn chế mức độ
nguy hiểm của virus corona là một giải pháp cắn răng chạy tội.
•Nếu TC hô hoán ngay thay vì bưng bít hơn một tháng trời,
và nếu WHO nâng mức thảm họa ngay thì vô tình sẽ tiếp
tay cho các cơ quan điều tra của Mỹ đến Vũ Hán điều tra
nguồn gốc phát xuất virus corona một cách hợp pháp, công
khai, minh bạch. Lúc nầy, với chứng cứ rõ rành rành thì TC
sẽ không còn đường cãi chày cãi cối trước cộng đồng quốc
tế và trước quốc dân của họ. Đó là lý do chính yếu mà TC
không muốn cho phái đoàn chuyên gia của HK đến phụ giúp TC tại hiện trường là Vũ Hán.
•Và chính vì vậy TC đành phải cắn răng chạy tội, nén đau thương để cho đại dịch hoành hành rồi
mới nhỏ giọt công khai thông tin và mời nhân viên của WHO qua Bắc Kinh (chỉ ở Bắc Kinh chứ
không được tới Vũ Hán) tiếp ứng và hỗ trợ. Trong lúc TC virus corona hoành hành, làm sao Mỹ có
thể nhẫn tâm kết án TC âm mưu tấn công khủng bố Hoa Kỳ bằng vũ khí sinh học được? (tiếp ý từ
tác giả T.H.trên mạng).
Thưa Quý Bà Con,
Cũng xin nói thêm một ý nhỏ để kết thức buổi hội luận hôm nay là:”Trong suốt ba năm qua, TT
Donald Trump thấy rõ ràng là Hoa Kỳ đã quá phụ thuộc kinh tế TC,và từ đó, bắt đầu áp thuế quan
đối với TC đối với trên 300 tỷ hàng hóa xuất cảng sang Mỹ”.
Và, chuyện gì đã xảy ra?
Câu trả lời thật đơn giản. Vì các công ty từng chuyển nhà
máy của họ sang TC nhằm tận dụng lao động với giá rẻ, với
quy định lỏng lẻo và thuế xuất khẩu thấp, nay đã bắt đầu
chạy trốn khỏi đất nước nầy tới các quốc gia có lợi thế kinh
doanh hơn, có lợi hơn để không phải thường xuyên đối mặt
với cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung.
Bây giờ, trước sự bùng phát dịch Coronavirus trên toàn thế
giới, Hoa Kỳ có cái thế đẩy mạnh hơn nữa tiến trình di
chuyển các nhà máy sản xuất Mỹ ra khỏi TC để đến những
quốc gia Đông Nam Á, Ấn Độ, hay trở về chính quốc. Và dịch Covid-19 chính là đòn hồi mã
thương của Mỹ nhằm dứt điểm kinh tế Trung Cộng.
Cám ơn anh NCK đã chuyển đạt những tin tức căn bản về Coronavirus Vũ Hán trên đến cộng đồng
người Việt hải ngoại.

Mai Thanh Truyết
(Houston Radio AM900 – 11/3/2020)

153		

Bản Tin Thế Đạo ngày 19-3-2020			

13				

Phụchú:
*- 11/3: AFP đưa tin, Ý ghi nhận thêm 168 ca nhiễm COVID-19 tử vong trong hôm qua, con số cao
nhất tron một ngày. Hiện số ca bệnh ở nước này là 10.149, trong đó 631 người đã tử vong.
*- Theo số liệu từ wordometerchiều 11/3, Mỹ ghi nhận thêm 312 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca
nhiễm trên toàn quốc lên 1.010. Số ca tử vong là 31, phần lớn ở bang Washington.
*- CORONAVISUS WUHAN is close to Pandemic?
*- The Coronavirus is outbreak to the World.
*- On March 11, 2020 the World Health Organization announced an official name for the disease
that is causing the current outbreak of coronavirus disease, COVID-19. CDC will be updating our
website and other CDC materials to reflect the updated name.
*-In China "watch Youtube Wuhan Coronavirus Made in China!
*- South Korea! 7869, 60 death because of Wuhan Coronavirus Made in China.
*- Italy! 12462, 827 death by Wuhan Coronavirus Made in China!
*- Japan 639 Wuhan Coronavirus Made in China!
*- Iran 10075, 429 death,Wuhan Coronavirus Made in China!
*- Spain 2277 *- Switzeland 652
*-Norway 632
*-Denamark 617
*-Netherlands 503 *-Austria 302		
*-Canada 117
*-France 2284 (45 death),
*-and Germany 1928.
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Đức Bà Từ Cung Hoàng Thái Hậu Ngộ Đạo Cao Đài
(QS TS Nguyễn Thanh Bình Sưu Tầm)
Đức Từ Cung hay Đoan Huy Hoàng Thái Hậu sinh ngày 27-1-1890 mất ngày 9-11-1980. Đức Bà
là thiếp của Vua Khải Định và là mẹ Vua Bảo Đại vừa là Hoàng Thái Hậu vừa là Mẫu Thân của
Hoàng Đế cuối cùng triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.
Đức Bà là Hoàng Thái Hậu cuối cùng của triều đại Nhà Nguyễn cũng như của nền Quân Chủ
Chuyên Chế Việt Nam.

Đức Từ Cung (Đoan Huy Hoàng Thái Hậu)

Xuất thân
Đức Từ Cung Thái Hậu sinh năm 1890, tên thật là Hoàng Thị Cúc. Bà Cúc là người thuộc dòng họ
Hoàng Văn, ở làng Mỹ Lợi, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế, vốn có truyền thống đỗ đạt và làm quan to.
Dù cha bà là ông Hoàng Văn Tích giữ chức Tri huyện nhưng gia cảnh lại khó khăn.
Căn cứ theo gia phả của họ Hoàng Văn, khi bà La Thị Huân, vợ ông Tích hạ sinh cô con gái Hoàng
Thị Như, bà La Thị Sơn đã được em rể Tích đón đến phụ giúp việc nhà. Oái oăm thay, chị vợ và em
rể lại “tư tình”, kết quả của mối tình vụng trộm này là bà Hoàng Thị Cúc. Hổ thẹn trước em gái, bà
Sơn đã để con gái cho ngài Tri huyện nuôi, còn mình thì về quê, rồi kết hôn với một người đàn ông
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khác. Ông Tích qua đời sớm, anh trai cả Hoàng Trọng Khanh đã nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng các em.
Với bản tính ham mê cờ bạc, ông Khanh đã bán các em gái cho những nơi quyền quý. Bà Hoàng Thị
Cúc đã nhập cung làm nữ hầu cho hai bà Thánh Cung và Tiên Cung, vợ góa của vua Đồng Khánh.

Vận Đổi Cuộc Đời
Với vẻ đẹp sắc sảo, cung nữ Hoàng Cúc đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Hoàng Tử Bửu Đảo,
con trai cả của bà Tiên Cung, lúc bấy giờ đang nhậm chức Phụng Hóa Công. Mặc dù kết hôn với
con gái của đại quan đầu triều Trương Như Cương đã lâu nhưng lại không có con. Nhân một lần
vào vấn an mẹ, Hoàng Tử Bửu Đảo đã “tư thông” với thị nữ Hoàng Thị Cúc. Khi người cung nữ
này mang thai, đã nhận đó là con của Phụng Hóa Công. Thế nhưng, theo một số tài liệu, cả triều
đình Nguyễn lúc đó đều biết, Phụng Hóa Công vốn bất lực, không ham gần gũi đàn bà, chỉ thích
đàn ông, nên việc bà Cúc khẳng định đã có thai với vị Hoàng tử gây ra làn sóng dị nghị. Trải qua
bao lần bị ép cung tra khảo, thậm chí phải nằm úp bụng bầu xuống đất và chịu đòn roi, bà Hoàng
Thị Cúc vẫn nhất mực nói rằng đó là con của Phụng Hóa Công. Năm 1913, bào thai trong bụng đã
chính thức chào đời, được đặt tên là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy.

Đức Từ Cung và vua Bảo Đại khi còn nhỏ
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Năm 1916, Phụng Hóa Công Bửu Đảo đăng cơ, lấy niên hiệu là Khải Định. Nhờ giọt máu rồng,
cung nữ năm nào được phong làm Tam Giai Huệ Tân và sau đó là Nhị Giai Huệ Phi vào năm 1918.
Sau này, khi Vĩnh Thụy lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Bảo Đại, bà trở thành Đoan Huy Hoàng
Thái Hậu nhưng người đời vẫn quen gọi là Đức Từ Cung.
Thời thơ ấu Đức Bà không được học, sau khi được tiến vào Tiềm để rồi được chức vị cao dưới thời
Khải Định, Đức Bà đã có ý thức phấn đấu học tập. Đức Bà đọc và viết được chữ Hán và chữ Quốc
ngữ. Tất cả những nghi lễ cúng kỵ phức tạp trong Nội cũng như ở các lăng miếu Đức Bà đều thành
thạo.

Mẫu Tử Xa Cách
Do xuất thân nghèo hèn nên Hoàng Thị Cúc bị mẹ chồng khinh nhờn. Sau khi Bà Cúc sinh nở, Tiên
Cung đón cháu về cung của mình chăm sóc, cách ly hoàng tử với mẹ đẻ. Niềm an ủi duy nhất của
Bà là lo xem sở thiện sẽ nấu món gì cho hoàng tử ăn và phải đảm bảo sao cho các món ăn đủ chất
nhất. Vĩnh Thụy trở thành Thái Tử có lẽ là niềm tự hào vô bờ của Bà Cúc. Tuy nhiên, từ năm 1922,
Đông Cung Thái tử sang Pháp du học 10 năm, quả thực nỗi nhớ con đã dày vò Bà đằng đẵng. Thêm
vào đó là sự vô tâm của người chồng, với Khải Định, Bà chỉ như vợ hờ, bởi nhà vua còn có bà Hồ
Thị Chỉ, con gái Thượng Thư Hồ Đắc Trung, được cưới làm vợ theo nghi lễ của một Hoàng Hậu và
được phong Nhất Giai Ân phi.
Mẹ Chồng và Nàng Dâu
Năm 1932, con trai yêu quý Vĩnh Thụy (Bảo Đai về nước là niềm hạnh phúc lớn lao trong người
mẹ Hoàng Thị Cúc. Khi Bảo Đại ngỏ ý muốn kết hôn với Nguyễn Hữu Thị Lan (tức Nam Phương
Hoàng Hậu), Đức Từ Cung tỏ ra lo ngại bởi bà Lan theo Công Giáo, sẽ không hợp với các phong
tục cúng tế truyền thống của Hoàng Gia, nhất là lo giỗ các vua. Sự lo lắng này là hợp lý bởi bản
thân bà đến tận năm tháng cuối đời, mặc cho cuộc sống khó khăn nhường nào, thậm chí phải bán
dần từng món đồ trang sức, thì Đức Bà vẫn làm tròn phận sự của mình với tổ tiên nhà họ Nguyễn,
dẫu không được long trọng như xưa. Và nỗi lo đã thành sự thật, là nguồn cơn cho sự bất đồng giữa
mẹ chồng với nàng dâu. Ngược lại, tình nhân Mộng Điệp của vua Bảo Đại lại rất được lòng Hoàng
Thái Hậu bởi chăm lo chu đáo việc cúng bái tổ tiên, nên được giao áo mũ để thay mặt Nam Phương
thực hiện các nghi lễ.
Tuy nhiên, khi hay tin Hoàng Hậu tạ thế năm 1962, Đức Từ Cung đã vì thương xót mà khóc rất
nhiều. Theo lời kể của bà Lê Thị Dinh, cung nữ trung thành nhất của Thái Hậu, Đức Bà Từ Cung
(Hoàng Thị Cúc) đã lo lắng mà lo sợ rằng “Hoàng Hậu Nam Phương mất rồi, vậy ai nuôi các hoàng
tử, công chúa? Các cháu của Đức Bà sẽ sống ra sao”.

Lá Rụng Về Cội
Dù chiến tranh ác liệt đến mấy, Đức Bà Từ Cung vẫn luôn bám lấy mảnh đất quê hương. Trong thời
kỳ chiến tranh, vào các năm 1968, 1972, 1975, chính phủ Sài Gòn đã đưa máy bay ra Huế mời Đức
Bà vào để tránh bom đạn. Nhưng lần nào Đức Bà cũng trả lời rằng: “ Đồng bào còn đây, xã tắc còn
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đây, sống chết gì tôi cũng ở đây. Xin cám ơn!”

Hoàng Hậu Nam Phương, Thái Tử Bảo Long, Đức Từ Cung và Vua Bảo Đại

Trong trận tết Mậu Thân năm 1968, bom đạn rung chuyển xứ Huế, nhiều người đi chạy nạn nhưng
Đức Bà vẫn không một lần rời gót khỏi nơi đây, mặc cho bom rơi đạn nổ quanh nhà 145 Phan Đình
Phùng (Huế), suốt ngày người ta vẫn thấy Đức Bà ngồi dưới cầu thang tụng kinh cầu nguyện cho
chiến tranh sớm chấm dứt, cầu cho quốc thái dân an.
Tất cả những bộ trang phục của vua và Đức bà đã từng mặc, rồi những bảo vật của cung đình, cựu
Thái Hậu vẫn giữ gìn và trân quý cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, Đức Bà Từ Cung đau
lòng khôn xiết khi Bảo Đại và các hoàng tử, công chúa cũng không giữ liên lạc với mình.
Đến mùa thu năm 1980, Đức Bà bệnh nặng, biết mình không thể sống thêm được nữa, Đức Bà cho
người mời đại diện Chính quyền thành phố Huế đến và nói: “Tôi vốn xuất thân trong một gia đình
nghèo, không có tài sản chi hết. Tất cả những gì tôi có hôm nay đây đều là của nhà Nguyễn. Nay
nhà Nguyễn không còn nữa thì đây là tài sản của nhà nước. Tôi xin bàn giao cho các ông”.
Ông Nguyễn Vương, Chánh văn phòng UBND thành phố Huế lúc ấy thay mặt chính quyền cám
ơn bà. Nhờ quyết định cuối cùng của Đức Bà mà ngày nay nhà 145 Phan Đình Phùng trở thành di
tích do nhà nước quản lý - kỷ niệm cuối cùng của Đức Bà Hoàng Thái hậu cuối cùng của Việt Nam.    
Sức khỏe yếu dần, Đức Bà qua đời vào tháng 11 năm 1980, hưởng thọ 91 tuổi trong nỗi cô đơn bởi
xa cách con cháu. Đức Bà Từ Cung được an táng gần Ứng Lăng (Lăng Khải Định) tại xã Hương
Chữ, Hương Thuỷ, Thừa Thiên-Huế. Căn nhà số 145 đường Phan Đình Phùng mà Đức Bà đã ở
những ngày cuối đời hiện nay đã được tu bổ trở thành điểm tham quan cho khách du lịch.
Ở Huế khi Đức Bà qua đời không có ai đủ tư cách thừa kế gia sản cho nên ngôi nhà của bà và các
hiện vật bên trong được giao cho Trung Tâm Bảo Tồn di tích Cố Đô Huế quản lý.
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Sở hữu thần thái nghiêm nghị khiến nhiều người nể sợ nhưng thực chất Đức Bà Từ Cung là một
người nhân hậu. Với tấm lòng yêu nước, gắn bó quê hương, bà vẫn luôn được yêu mến. Bước vào
cấm thành với địa vị cung nữ, trở thành Hoàng Thái Hậu rồi lại phải rời cung với tư cách một người
dân thường, sống những ngày cuối đời trong cô đơn cuộc đời bà nhiều lắm những trái ngang.

Căn nhà số 145 đường Phan Đình Phùng mà Đức Bà Từ Cung đã ở những ngày cuối đời

Đức Từ Cung Gặp Đạo
Sự ngộ Đạo của Mẹ Bảo Đại là Đức Bà Từ Cung Thái Hậu có một trường hợp rất đặc biệt.
Trong một giấc chiêm bao Đức Bà nằm mơ thấy có 12 Tiên Ông mặc áo rộng trắng đội mũ cao đến
độ bà, khuyên Đức Bà lập công bồi đức, làm con Đức Thượng Đế mà phổ độ nhơn sanh cho kịp kỳ
Hội Long Hoa Đại Hội.
Đức Bà cho mời nhiều Đốc Sư, Tướng Số ở Cố Đô Huế để đoán điềm chiêm bao, nhưng không ông
nào bàn vừa ý Đức Bà. Sau đó, có người mách, xin Đức Bà dời ông Khâm Châu Thánh Thất Đạo
Cao Đài Thừa Thiên hỏi thử ý kiến. Ông Giáo Hữu Thượng Đoài Thanh được mời vào Điện Thái
Hòa đoán mộng.
Sau khi nghe Đức Bà trình bày đầu đuôi, ông Khâm Châu Đoài quả quyết 12 vị Tiên ông đó là 12 vị
Thời Quân (Thập Nhị Thời Quân, Hiệp Thiên Đài) trong Đạo Cao Đài. Ông Khâm Châu Đoài đem
Pháp Chánh Truyền và các sách vở Đạo Cao Đài ra, giải rỏ nơi khoản nói về Đạo Phục của Thập
Nhị Thời Quân nói rõ lối ăn mặc, dây Sắc Lịnh…. Đức Bà liền tin ngay là đúng với điềm báo mà
Đức Bà đã thấy trong giấc chin bao.
Đức Bà viết thơ ngỏ ý với vua Bảo Đại để bà nhập môn vào Đạo Cao Đài. Vua Bảo Đại trả lời Mẹ đi
trước con, đường Đạo ấy con sẽ nối theo sau. Hẹn một ngày lành, Đức Bà xin nhập môn tại Hoàng
Cung, có một số Hoàng Tộc cùng theo Đạo ngày hôm ấy.
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Đức Hộ Pháp và các vị Thập Nhị Thời Quân Cúng Đại Đàn (TTTN)
Thiên Phong Phẩm Phối Sư
Mãi đến ngày rằm tháng 11 năm Tân Hợi (dl 1-1-1972), trong Đàn Cơ ở Cung Đạo Tòa Thánh Tây
Ninh, Đức Lý Giáo Tông ân phong cho Đức Bà Phẩm Phối Sư.
Xin sao trích lục đoạn một phần Thánh Giáo ấy:
“Ngài Hiến Đạo bạch:
- Hội Thánh Lưỡng Đài kính cẩn cầu xin Đức Ngài từ bi ban phẩm vị cho Bà Từ Cung Đoàn Huy
Hoàng Thái Hậu.
- Đức Lý Giáo Tông dạy: vì có lời yêu cầu của Khâm Châu Đạo Thừa Thiên, Lão đặc cách phong
chức Phối Sư cho Bà Từ Cung”.
Vì thời cuộc mãi bất ổn nên Đức Bà Từ Cung chưa vào Tòa Thánh thăm viếng Hội Thánh được và
vì tuổi đã quá cao Đức Bà đã qui vị tại Cố Đô Huế.
Việc Đức Từ Cung theo Đạo Cao Đài đánh dấu một chuyển biến quan trọng về tín ngưỡng của toàn
dân Việt Nam. Một số đông tăng vị Đại Đức từ Bắc chí Nam cũng sẽ hưởng ứng theo người chủ
tinh thần của mình từ ngót thế kỷ nay.
Đức Bà Từ Cung Hoàng Thái Hậu Thân Mẫu Đức Quốc Trưởng Bảo Đại rất thận trọng và tế nhị
trong việc xin Hội Thánh Cao Đài cho Đức bà được nhập môn Cầu Đạo Cao Đài.
Đúng theo Nghi lễ của Hoàng Triều, Đức Bà Từ Cung Hoàng Thái Hậu chỉ định cho Ban Nghi Lễ
Hoàng Triều Từ Huế mang theo số tiền Mười ngàn đồng (10.000) lên tận Tòa Thánh Tây Ninh hiến
công quả cho Hội Thánh Cao Đài và xin cho Đức Bà Nhập Môn Cầu Đạo.
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Ngài Quyền Ngọc Chánh Phối Sư liền chỉ thị cho Hộ Viện nhận thu số tiền và cấp giấy Ban Khen
đúng theo thủ tục thường lệ.
Còn Lễ Viện thì cấp Sớ Cầu Đạo nhưng Đức Bà Từ Cung chỉ nhận Tờ Ban Khen, còn Sớ Cầu Đạo
thì Đức Bà không dám nhận vì Đức Bà chưa Lập Thệ Nhập Môn. Một bài học đích đáng cho Lễ
Viện Tòa Thánh Tây Ninh đã quên đi Luật Lệ thu người mới Nhập Môn vào Đạo.
Vì thế Đức Bà Từ Cung đã phải cho Ban Nghi Lễ Hoàng Triều đến tận Thánh Thất Huế Kiến diện
Hiền Huynh Giáo Hữu Thượng Đoài Thanh, Khâm Châu Đạo Thừa Thiên Huế, và Ngài Khâm
Châu đã nhờ Ban Nghi Lễ về trình lên Đức Bà ấn định ngày giờ đến tận Hoàng Cung lập thệ cho
Đức Bà. Có lẻ vì quá Tôn kính Đức Bà mà quên đi Luật Lệ của Đạo là đương sự phải đến Thánh
Thất hoặc ở Tư Gia có thờ Thiên Nhãn mới được Nhập Môn lập Minh Thệ trước Thiên Bàn.
Đức Bà rất cẩn thận là trước khi Nhập Môn Cầu Đạo Bà viết thơ báo cho con là cựu Đức Quốc
Trưởng Bảo Đại để cho ý kiến và Đức Quốc Trưởng Bảo Đại gọi con là Thái Tử Bảo Long lên cho
xem thơ của Bà Nội thì Đức Quốc Trưởng và Thái Tử Bảo Long đều hân hoan đồng ý để Đức Bà
nhập môn vào Đạo Cao Đài cũng như trước đây Đức Quốc Trưởng cũng nhờ Đức Hộ Pháp làm Cố
Vấn vậy.
Điều đáng ghi nhớ là Đức Bà rất tôn trọng Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nên Đức Bà
chỉ thị Ban Nghi Lễ Hoàng Triều phải chung lo một Bàn Hương Án và Khâm Châu Đạo đến thì
Ban Nghi Lễ Tiếp đón đưa vào Hoàng Môn rồi báo cho Đức Bà kịp mặc Bộ Triều Phục để ra chào
mừng cùng rước Ông Khâm Châu Đạo vào Hoàng Cung.
Đức Bà quỳ trước Bàn Hương Án vòng tay mời Ông Khâm Châu Đạo “Chủ Lễ” lập Minh Thệ đúng
theo nghi thức của Đạo.
Sau khi Lập Thệ xong, Đức Bà dõng dạc tuyên bố: “Hôm nay Tôi là một Tín Đồ Đạo Cao Đài”,
và tiếp theo là Đức Bà rất hân hoan nhận Sớ Cầu Đạo. Một tiệc cơm thân mật thiết đãi Ông Khâm
Châu Đạo và Phái Đoàn Đạo rất là tươm tất trang trọng.
Đức Bà cùng Ban Nghi Lễ Hoàng Triều tiển đưa Hiền Huynh Giáo Hữu Khâm Châu Đạo và Phái
Đoàn ra tận xe trở về Thánh Thất.
Trân Trọng
Midland ngày 22 tháng 11, 2019
QS TS Nguyễn Thanh Bình
Ban Thế Đạo Hải Ngọai
Tòa Thánh Tây Ninh
(Sưu Tầm)
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Cựu Chánh Trị Sự

NGUYỄN THÀNH THIỂU
Cựu Quyền Đầu Tộc Đạo Santa Clara

Sinh tại Gò Công, Tiền Giang, Việt Nam
Đã qui vị vào lúc 12:40 ngày 20 tháng 2 năm Canh Tý (DL: 13-03-2020)
tại Thành phố San Jose – California - Hoa Kỳ.

Hưởng Thượng Thọ 86 tuổi
Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng Bà Quả phụ Nguyễn Thành Thiểu
và tang gia hiếu quyến.
Chúng tôi nguyện cầu Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng
Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi cho Chơn linh Cố cựu Chánh Trị Sự
Nguyễn Thành Thiểu sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thành kính phân ưu
San Jose, ngày 18-3-2020
Ban Thế Đạo Hải Ngoại &
Tập San Thế Đạo & Bản Tin Thế Đạo
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HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI & THÂN HỮU
--------------------

PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn

Hiền Huynh

NGUYỄN THÀNH THIỂU
(Richard Nguyễn)

Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu
Cựu CTS Qu. Đầu Tộc Đạo Santa Clara Thánh Thất San Jose CA - Hoa Kỳ
Đã từ trần vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 13 tháng 3 năm 2020, nhằm ngày
20 tháng 2 năm Canh Tý, tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ

Hưởng Thượng Thọ 86 tuổi
Chúng tôi xin :
- Thành kính chia buổn cùng Bà Quả phụ Nguyễn Thành Thiểu và tang gia
hiếu quyến về sự mất mát to lớn này.
- Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng
Liêng độ rỗi Hương Linh Cố Hội viên Nguyễn Thành Thiểu siêu thăng
miền Cực Lạc.
Hội Đồng Quản Trị - Ban Giám Sát - Ban Điều Hành Hội &
Toàn thể Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Ngài Cải Trạng

NGUYỄN MINH NHỰT
(Tự Trân)
Chức Sắc Thiên Phong
Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh
Đã qui vị vào lúc 3.30 PM ngày 24 tháng 2 năm Canh Tý ( DL 17- 03 2020 ) tại tư gia số 31/4 A Khu Phố 4, Thị Trấn Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

Hưởng Thượng Thọ 95 tuổi
Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng Quý Chức Sắc Hiệp Thiên Đài
Tòa Thánh Tây Ninh và tang gia hiếu quyến.
Chúng tôi nguyện cầu Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng
Thiêng Liêng ban hồng ân cho Chơn linh Cố Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt
sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống và cao thăng Thiên vị.
Thành kính phân ưu
San Jose, ngày 18-3-2020
*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại &
*- Tập San Thế Đạo & Bản Tin Thế Đạo
*- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Úc Châu & Ban Đại Diện Ban Thế Đạo
Bắc CA
*- Các Đại Diện /BTĐHN tại các địa phương @ Hoa Kỳ - Âu Châu
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